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Mediacja rodzinna
Mediacja może okazać się szczególnie pomocna w sporach rodzinnych o charakterze transgranicznym oraz w sprawach dotyczących uprowadzenia dziecka
przez jednego z rodziców. Pojęcie „sprawy rodzinne” obejmuje różnorodne sytuacje, w których doszło do sporu, począwszy od spraw czysto prywatnych po
sprawy z udziałem organów publicznych.
Czym jest mediacja rodzinna o charakterze transgranicznym?
Mediacja rodzinna o charakterze transgranicznym jest postępowaniem prowadzonym przez jedną bezstronną i wykwalifikowaną osobę trzecią, czyli
mediatora, lub kilka takich osób. Mediator nie ma uprawnień do podejmowania decyzji, ale pomaga stronom w ponownym nawiązaniu dialogu i wspiera je w
samodzielnym rozwiązaniu problemu.
Osiągnięte porozumienie pozwala rozstrzygnąć spór w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb, z uwzględnieniem najlepszego interesu dziecka,
jeżeli w danej sprawie należy ten interes wziąć pod uwagę.
Sprawy rodzinne obejmują zagadnienia dotyczące: odpowiedzialności rodzicielskiej i prawa do osobistej styczności z dzieckiem, uprowadzenia dziecka,
środków mających na celu ochronę dziecka, świadczeń alimentacyjnych na rzecz dzieci lub byłych współmałżonków oraz innych następstw rozwodu lub
separacji.
Partnerów zachęca się do przyjęcia odpowiedzialności za decyzje dotyczące ich rodziny i przede wszystkim do podjęcia próby rozwiązania sporu na drodze
pozasądowej.
Mediacja może zatem stworzyć podłoże do konstruktywnej dyskusji, a także zapewnić uczciwe zasady postępowania w stosunkach między rodzicami przy
równoczesnym uwzględnieniu nadrzędnego interesu dziecka.
Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć na poniższych stronach:
- Główne zasady i etapy mediacji
- Cechy mediacji o charakterze transgranicznym
- Koszty mediacji o charakterze transgranicznym
- Ramy prawne mediacji o charakterze transgranicznym
Aby uzyskać szczegółowe informacje krajowe, należy kliknąć na flagę kraju.
Jak odbywa się mediacja?
Jako strona możesz się ubiegać o przeprowadzenie mediacji we wszystkich państwach członkowskich. W niektórych państwach członkowskich sędzia może
wezwać strony sporu do udziału w postępowaniu mediacyjnym.
Jeżeli wszystkie strony postanowią skorzystać z mediacji, wybrany mediator przedstawia stosowny harmonogram. Sposób wyboru mediatora zależy od
konkretnego kraju – informacje te można znaleźć na odpowiednich stronach krajowych, do których łącza podane są po prawej stronie ekranu.
Przedstawiciele prawni mogą odgrywać w tym postępowaniu istotną rolę ze względu na to, że przekazują informacje prawne, które są niezbędne do tego,
aby strony mogły podjąć świadomą decyzję.
Ugoda zawarta w drodze mediacji może zostać opatrzona klauzulą wykonalności, jeżeli obie strony o to wniosą. Może to nastąpić np. w drodze jej
zatwierdzenia przez sąd lub poświadczenia przez notariusza.
Przedstawiciele prawni mogą dokonać przeglądu porozumienia zawartego w drodze mediacji, aby zagwarantować, że ma ono moc prawną we wszystkich
odpowiednich systemach prawnych.
Dlaczego należy spróbować tego rozwiązania?
Ponieważ istnieje możliwość zachowania przez strony wpływu na zaproponowane rozwiązanie sporu.
Mediacja odbywa się w przyjaznym środowisku, w którym stronom przypisuje się wiodącą rolę.
Mediacja pozwala na analizę zakresu sporu i jego modyfikację.
Strony mogą podejmować decyzje i zawierać porozumienia, ale nie są do tego zobowiązane.
Uczestnictwo w mediacji nie powoduje wygaśnięcia prawa do wystąpienia na drogę sądową.
Postępowanie mediacyjne jest korzystne dla wszystkich stron biorących udział w mediacji (ang. win-win situation).
Mediator jest bezstronnym i przeszkolonym podmiotem oferującym wsparcie, który pomaga w samodzielnym wypracowaniu rozwiązania.
W porównaniu z postępowaniem sądowym mediacja jest stosunkowo niekosztowna.
Mediację można przeprowadzić stosunkowo szybko. Spotkania mediacyjne można łatwo zaplanować, tak aby wybrane terminy pasowały obu stronom, przy
czym spotkania mogą się odbywać w wielu różnych lokalizacjach.
Mediacja pozwala na elastyczne rozwiązania (dostosowane do indywidualnych potrzeb) i pomaga w utrzymaniu lub zbudowaniu konstruktywnych relacji oraz
kontaktów między stronami na przyszłość.
W toku postępowania mediacyjnego istnieje możliwość korzystania ze wsparcia i doradztwa przedstawiciela prawnego.
Mediacja może ograniczyć konieczność przeprowadzenia postępowań spornych w przyszłości.
To łącze prowadzi do strony Znajdź mediatora.
Granice mediacji
Jeżeli istnieją przesłanki wskazujące na to, że sprawa nie nadaje się do mediacji lub że jedna strona (lub obie strony) nie jest skłonna do rozpoczęcia
mediacji, konieczne jest podjęcie czynności przez organy sądowe. W trakcie oceny, czy sprawa nadaje się do mediacji, należy w szczególności
zidentyfikować możliwe zagrożenia, takie jak przemoc domowa oraz jej natężenie, nadużywanie alkoholu i narkotyków, znęcanie się nad dziećmi itd.
Poszczególne sprawy powinny być oceniane indywidualnie, zgodnie ze standardami stosowanymi przez mediatora i organizację zrzeszającą mediatorów.
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